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Oktatási formák

AZONOS IDŐBEN

AZONOS HELYEN

hagyományos tantermi oktatás
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KÜLÖNBÖZŐ HELYEN

távoktatás tv- vagy rádióprogram keretében, audio- és 
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KÜLÖNBÖZŐ IDŐBEN

AZONOS HELYEN

forrásközpontok

KÜLÖNBÖZŐ IDŐBEN

KÜLÖNBÖZŐ HELYEN

rugalmas, nyitott oktatás

Rugalmasság térben



A távoktatás komplex rendszere
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hagyományos tantermi oktatás
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KÜLÖNBÖZŐ IDŐBEN

KÜLÖNBÖZŐ HELYEN

rugalmas, nyitott oktatás

Rugalmasság térben

Komplex rendszer 

a hatékony TANULÁS

támogatására



Előítéletek, tévhitek, aggodalmak 

• Távoktatás = táv+oktatás…de nálunk nincsenek távolságok!

• Kevesebb óra = alacsonyabb színvonal

• Feleslegessé válnak a tanárok – elszemélytelenedő oktatás

• Technológia-központúság: mindent megold az Internet és az e-mail
• Tankönyvek/hagyományos tananyagok on-line

• Információ-özön az Interneten 



Első tapasztalatok a „hagyományos” 
távoktatásról

Materials in Action, Failure of Stressed Materials
Tananyag-csomagok:
• Könyv, munkafüzet, projekt-füzet, szemléltető eszközök
• Videó (BBC gyártású, 24 perces videók)
• Számítógépes programok floppy-n
Módszertanilag igényesen megtervezett, színvonalasan kidolgozott tananyag-
csomagok – a tanuló-központú, tanulás-központú módszertan már az internet 
előtt is létezett!
A hagyományos távoktatás hátrányai: 
- A tananyagfejlesztés nagyon jelentős befektetést igényelt, csak nagy létszám 
esetén (3000 fő felett) költséghatékony,
- Alacsony presztízs – még a levelező képzéssel szemben is
- Legiszlációs hátrányok, hallgatói jogviszony



Minek nevezzelek?



Az IKT fejlődésének hatása a távoktatásra

HATÉKONY TANULÁS támogatása (Open Distance Learning)

Folyamatosan bővülő eszközrendszer

• Számítástechnika, audiovizuális technika 

• Nyomtatott, hang,videó, számítógépes program – tananyag-csomag

• Tutori támogatás – távoktatási (konzultációs) központok hálózatai, telefon, fax

• Hálózati funkciók, lehetőségek – INTERNET
• előnyei eleinte csak a költséghatékonyságban (nyomdaköltség) és a fokozott rugalmasságban (távolság 

és idő) jelentkezik

• on-line kurzusok – tananyag letölthető file-okban, e-mail kapcsolattartás - „sterilen” on-line – óriási 
csalódás



Az e-learning rendszerszemléletű megközelítést igényel



Távoktatás – hivatalos definició szerint

2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról

147. § E törvény alkalmazásában:

41. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs 
taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával 
az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói 
munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes 
idejű képzés tanóráinak harminc százalékát



2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

29.§ E törvény alkalmazásában:
3. A nyitott képzés vagy távoktatás formájában szervezett felnőttképzés olyan sajátos 
információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-
tanulási módszerek használatára épül, amely az oktató és a képzésben részt vevő 
felnőtt interaktív kapcsolatán és az önálló munkán alapuló képzést tesz lehetővé. 
Időtartamát, valamint az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének 
formáit a képzésben részt vevő felnőttel kötött felnőttképzési szerződésben a 
felnőttképzést folytató intézmény határozza meg.

Távoktatás – hivatalos definició szerint



Távoktatás
• Képzési forma, amely nagyfokú rugalmasságot biztosít elsődlegesen felsőoktatási és 

felnőttképzési célcsoportoknak

• Speciális módszertan, amely TANULÓ-KÖZPONTÚ szemléletre épül, nem az ismeret-
átadás, hanem a tanulási folyamat teljeskörű támogatása a feladata

Megváltozott szerepkörök 
• a hallgató nem „hallgat”, hanem tanul

• A tanár nem oktat, hanem 

• önálló tanulásra alkalmas tananyagot fejleszt

• támogatja és értékeli a tanulási folyamatot

• Speciális eszközrendszer – a tanulási folyamat és a kommunikáció, interaktivitás 
elősegítésére



Távoktatás és E-learning

A távoktatás legkorszerűbb, folyamatosan megújuló módszere és eszköztára az 
e-learning, de

- Nem minden távoktatás e-learning
- Nem minden e-learning távoktatás
A „TÁVOKTATÁSI” egyetemek és Központok rendelkeznek megfelelő 

kompetenciákkal az e-learning fejlesztésre és hatékony alkalmazására –
tevékenységük a képzésszervezés helyett a fejlesztésre irányul



e-learning

Tanulás-központú szemlélet + IKT

• „keretrendszerek” (LMS) megjelenése – a tananyag-fejlesztés és a képzésszervezés alap-
feladataira könnyen kezelhető komplex programokat biztosít

• komplex tanulási környezet, kihasználja a belső linkek, multimédia illusztrációk, interaktív 
feladatok széles körét,

• lehetőséget biztosít a kommunikációra, a tutori feladatokra, képzésszervezésre is.

Nem csak a távoktatásban, de minden szinten és képzési 
formában alkalmazható komplex eszközrendszer a tanulás 
HATÉKONYSÁGÁNAK fokozására - BLENDED learning
Formális, nem formális és informális tanulási formák közötti 
határok egyre inkább elmosódnak



Szemléletmód-váltás szükségessége
EU statisztikák a felnőttképzésről

Az EU25-re a vizsgált 

népesség 42%-a vesz 

részt folytat valamilyen 

tanulási tevékenységet, 

addig Magyarországon 

ez a mutató mindössze 

12%, ugyanakkor a 

formális oktatásban való 

részvétel nálunk jóval 

magasabb!! 

EUROSTAT Statistics in Focus / Population and Social Conditions 2005/8 alapján Ficsura Andrea

tanulás

tanulás

tanulás



Kinek és miért jó az e-learning? 

A tanulónak

- Rugalmas - térben és időben, 

- Hatékony 
- Eredményesség – komplex, gazdagon illusztrált, módszertanilag átgondolt és 

igényes, önellenőrzésre lehetőséget ad 

- idő és költség

- Személyre szabható 
- ütemezés

- útvonal, 

- tartalom  

- tanulási módszerek



Kinek és miért jó az e-learning? 

A tananyagfejlesztőnek, oktatónak

- Igényekhez illeszthető tartalom

- Gazdaságos, költséghatékony – újrahasznosítható elemekre épül (LEGO-
rendszer)

– szabványosítható keretek között,

– tanulási egységekből építhető fel,

- Fokozatos fejlesztés – befektetés-igény nem egyidejűleg jelentkezik

- Folyamatosan fejleszthető, bővíthető, aktualizálható tartalom 

- OER – Open Education Resources – külső források hatékony beépítése



Kinek és miért jó az e-learning? 

A képző intézménynek

- Rugalmasság – nincs létszámkorlát

- Visszajelzések figyelembe vétele – tartalmi, módszertani

- Képzésszervezési funkciók – adminisztrációs munka egyszerűsíthető, 
átlátható

- A tanulás-támogatás lehetőségei 

- Előrehaladás ellenőrzése – sőt, a képzők minőségellenőrzése!

- Hálózati formák hatékony alkalmazása a tanulásban – távmunka, 
nemzetközi hálózatok



Felsőoktatási stratégia, 2014 ősz

• Oktatási innováció 

„A jövőben a képzéseken belül az alapképzés súlya jelentősen 
csökken, és az át- illetve továbbképzések, valamint a fizikai 
jelenlétet nem, vagy kisebb mértékben igénylő képzési forma, 
a levelezős és távoktatásban elérhető képzések szerepe nő. Ezzel 
párhuzamosan – a demográfia nyomás és a felsőoktatási 
expanziós trend kifulladásával – az alapvetően nappali 
alapképzésre kialakított kapacitások továbbképzési és távoktatási 
kapacitásokká való átalakítása válik szükségessé.”

Az oktató(i kontaktóra) 

központú modellről  

a tanulás-intenzív 

képzésszervezési 

modellre 

kell áttérni!



Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, 2016

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája
http://www.kormany.hu/download/a/59/d0000/Magyarorsza%CC%81g%20Digita%CC%81lis%20Oktata%CC%81si%20Strate%CC%81gia%CC%81ja.pdf 

„A first step is to create the conditions in 
which the higher education sector gives parity 
of esteem to both teaching and research, so 
that the higher education teacher knows that 
he or she has to invest not simply in a 
command of his or her discipline, whether it is 
law, literature or science, but must invest in 
being a good teacher and will be rewarded 
appropriately for doing so.” 

High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 2013
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/
library/reports/modernisation_en.pdf

„… teaching has often been perceived 
as a poor cousin to research.
… this is the only level of learning 
where academic staff receives no 
teacher training.”
Present and Future Challenges in Engineering Education and 
the Strategies of IGIP, 
by Prof. Michael E. Auer, International Society for Engineering 
Education (IGIP) - 2013



Az oktatók szerepe

A felsőoktatás a formális képzési rendszer  
egyetlen olyan szegmense, amelyben az 
oktatók többnyire semmiféle pedagógiai 
előképzettséggel nem rendelkeznek!

Hagyományos oktatási modellben: 
tudás-átadás, rendszerezés

Progresszív, innovatív oktatási 
modellben:

a tanulási folyamat megszervezése, 
feltételeinek megteremtése,  
szemléletmód formálása

Digitális bevándorlók  tanítanak 
digitális bennszülötteket
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A tanulás hatékonyságának fokozása 
• szükséges – tudás alapú társadalom
• lehetséges

• egyre többet érthetünk meg az 
agyunk működéséről

• egyre több eszköz áll 
rendelkezésünkre

• Eltérően szocializálódott X, Y, Z 
generációk oktatása

• A vizuális információ- és ismeretszerzés 
jelentősége

• Kompetenciák fontossága a lexikális 
ismeretanyaggal szemben

Oktatók: Baby boomers, X, Y generáció
Hallgatók: Y és Z generáció

… ugyanúgy tanítunk – és ugyanúgy tanulunk?

Néhány évtizeddel ezelőtt…           …és napjainkban



Alapfogalmak – még egyszer
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az e-learning a tanulást támogató komplex, hatékony, on-
line eszközrendszer és a tanulás-központú szemléletmód 
együttese

LMS – Learning Management System (moodle, edX)

blended learning – e-learning-gel kombinált frontális (face-
to-face) oktatás

a távoktatás kifejezést a képzési formára alkalmazzuk, lehet 
hagyományos és on-line

a MOOC olyan on-line kurzus, amely ingyenesen elérhető, 
tipikusan  nagy hallgatói létszámra tervezve.



– A felsőoktatás és a felnőttképzés 
hatékonyságát és rugalmasságát 
biztosító IKT támogatású 
képzési módszerek és eszközök 

– Informális tanulás jelentősége –
nyitott, ingyenes képzési 
lehetőségek (MOOC, OER) és 
erőforrások feltárása 

– Nemzetköziesedés által kínált 
előnyök és lehetőségek jobb 
hasznosítása

Az oktatás innovációja – a hatékonyságot 
fokozó elemek a felsőoktatásban: 



A tanulás hatékonysága

Többcsatornás és aktív 

• ismeretszerzés, 

• tudás-építés,

• képesség fejlesztés





Forrás: http://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV4/PadWheel_Poster_V4.pdf

http://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV4/PadWheel_Poster_V4.pdf


• http://www.ourict.co.uk/technology-education-history/

http://www.ourict.co.uk/technology-education-history/


e-Learning keretrendszerek… LMS

LMS Learning Management System, 
e-learning platform

Rugalmassá és költség-hatékonnyá teszi a kurzus-
fejlesztést
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11 éve publikálja a Centre for 
Learning & Performance 
Technologies, minden év október 
elején.
Ebben az évben 2 174 oktatási 
szakember szavazatai alapján 
állították össze a Top-listákat, 
akik 52 országot képviselnek.

• 2017 tavaszán 
felmérés az ME 
oktatói körében, 

• 170 beérkezett 
válasz alapján

• eredmények –
infografika, 
publikáció



http://c4lpt.co.uk/top100tools/

Részletes információk minden egyes alkalmazásról
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http://c4lpt.co.uk/top100tools/
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„Open” oktatási tartalmak

(ODL Open Distance Learning – nem feltétlenül ingyenes)
OER Open Educational Resources

OCW Open Courseware
MOOC Massive Open Online Courses
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• Összetett 
keresési 
lehetőségek

• Egyértelmű 
szerzői jogi 
helyzet

• Sokszínű 
pedagógiai 
eszköz

• A keresés/ 
feldolgozás 
folyamatába 
bevonhatóak 
a hallgatók!

https://www.oercommons.org/



34

OCW vs. MOOC

• Az OCW a MOOC közvetlen elődje

• Nem lehet éles határvonalat húzni 
köztük

• Nem csak az USA egyetemein!

• OCW – elérhetővé teszi a 
tananyagot

• MOOC – kurzus formájában 
működteti – számos válfaja van



Nyitott kurzusok – MOOC? – a Miskolci Egyetemen

35
http://www.timetoast.com/timelines/1538640

http://www.timetoast.com/timelines/1538640


MOOC - Túlfokozott várakozások, csalódások és 
lehetőségek

• 2012 - „The year of the MOOC” The New York Times

• A tanulás forradalma – az online learning fejlődési folyamatának egy 
állomása, az egyetlen újdonsága a „massive” jellege

• Az oktatás demokratizálódása – marketing, modern gyarmatosítás
• Hátrányos helyzetűek – anyagi nehézségekkel küzdők helyett jól szituált 

diplomások
• Drop-out arány óriási – de egy-egy kurzust így is annyian végeztek el, ahányan 

csak 40 év alatt végezhették volna el hagyományos képzésben
• A tartalom ingyen elérhető, de a kreditért fizetni kell – a távoktatásban korábban 

is felmerült dilemmákra nincs (jó) megoldás  (személyi azonosság)
A mooc-cégek többsége  új finanszírozási modell után néz – vállalati képzésekre 
orientálódtak,  vagy teljesen  irányt váltottak.
2015-16 – „Beyond the MOOC hype, What we learnt from the death of MOOCs, 
MOOCs are Dead — Long Live the MOOC …
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Előadások MOOC témakörben

https://pt.slideshare.net/ollejanos/nylt-oktats-a-mooc-kultrja-jelene-s-jvje

https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10346/a-mooc-a-21-szazad-katedraja

https://youtu.be/o-HesgK1yRE
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https://pt.slideshare.net/ollejanos/nylt-oktats-a-mooc-kultrja-jelene-s-jvje
https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10346/a-mooc-a-21-szazad-katedraja
https://youtu.be/o-HesgK1yRE


MOOC statisztikák, 2016

https://www.class-central.com/
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https://www.class-central.com/


MOOC statisztikák, 2016

• Coursera – 23 million

• edX – 10 million

• XuetangX – 6 million

• FutureLearn – 5.3 million

• Udacity – 4 million
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Keresési lehetőségek

• Intézményi honlapokon
• http://online-learning.harvard.edu/

• MOOC portálokon
• https://www.coursera.org/

• MOOC Top-listákból

40

http://online-learning.harvard.edu/
https://www.coursera.org/


Coursera – Learning how to learn
(University of California, San Diego)

https://www.onlinecoursereport.com/the-50-most-
popular-moocs-of-all-time/

Listavezető a minden idők legnépszerűbb MOOC-
jainak sorában...
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K-MOOC

Kárpát-medencei hálózat, magyar nyelven 
• kredittel elismert online tanulási lehetőséget biztosítanak a Kárpát-

medencei, részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató 
felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói számára

• bárki (nem kell hozzá hallgatói jogviszony) számára felvehető ingyenes 
képzések, amelyek lehetőséget biztosítanak a felsőoktatási 
intézményeknek, hogy bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás 
folyamatába, elsősorban az informális és nem formális képzések területén

• A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K-MOOC hálózat 
tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites kurzusaként 
elfogadott.

• A kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően egy heti tananyagnak 
felel meg, a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12.
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Hallgatói elégedettség mérés

• A tanulók 46,2%-a nem az Óbudai Egyetem hallgatója.

• 56,4%-a kreditért, de a többiek, a résztvevők majdnem fele csak 
egyéni érdeklődésből tanult

• Általában elégedettek voltak a képzéssel, 82% ajánlaná másnak is 
ezeket a kurzusokat, 72% tervezi újabb kurzus elvégzését.
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Open online kurzusok – ahova érdemes még 
benézni

• FutureLearn - Open University UK + 103 partnerintézmény
• 168 kurzus, bármilyen eszközön, több, mint 5 millió felhasználó, 

alacsony dropout mutatók

• Iversity – európai, üzleti alapon működő MOOC platform

• Virtuális Egyetem online kurzusai Eszterházy Károly Egyetem
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OER vs. MOOC
• Az OER tananyag-elemek jogtisztán újrahasznosíthatóak különféle képzések részeként.

• A többségében angol nyelvű OER anyagok, videó-előadások elősegítik az autentikus 
szakmai nyelv elsajátítását.

• A tananyag-tartalom bővítése fokozatosan, a hallgatók bevonásával is történhet – pl. a 
Moodle kollaboratív eszközeivel (Adatbázis, Műhelyvita, Fogalomtár)

• A MOOC ingyen elvégezhető kurzust kínál, hasznos lehet az önképzésben, PhD 
képzésben, tehetség-gondozásban (TDK, demonstrátori feladat, ERASMUS mobilitásra 
felkészülés, stb.)

• A képzéseinkben csak áttételesen, részlegesen hasznosul.
• Általában hosszabb időtartamú elfoglaltságot, több kötöttséget jelent, és nem minden 

esetben nyújt módszertanilag is színvonalasabb képzést!

A K-MOOC kiváló megoldás a belső, ill. Kárpát-medencei virtuális mobilitásra, és 
pályázati támogatást is kínál a tananyag-fejlesztéshez!
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Creative Commons

• Jogok

• Korlátok

A cél a jelenlegi szerzői jogi törvények problémáinak 

elkerülése, amelyek a tudás megosztását akadályozhatják, 

tekintve hogy az innovációk és az új ötletek a már meglévőekre 

épülnek.



Open Education Europa

https://www.openeducationeuropa.eu/

Hálózatok, szakmai közösségek
Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület
http://www.e-university.hu

European Distance and E-Learning Network
http://www.eden-online.org

European Association of Distance
Teaching Universities
https://eadtu.eu
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Távoktatás/e-learning-fejlesztés intézményi támogatottsága
Magyarországon és a Miskolci Egyetemen

• Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület 2006 évi felmérése
• Informatikai szolgáltató szervezet
• Továbbképzési/felnőttképzési szervezet
• Releváns szakmai szervezetbe integrált
• Önálló szervezet – ahol jelentős távoktatási képzés van, 

sikeres, stabil szervezeti egység, ahol a top-menedzsment „szívügye”

• Nemzetközi partnerek „jó gyakorlata” – hasonlóan sokszínűség és személy-függőség jellemzi
„Learning Support Services” – University of Sunderland, UK

2012 szervezeti átalakulás saját kezdeményezésre: 

Észak-Magyarországi Regionális Távoktatási 
Központ       ME e-Learning Centrum
a Könyvtár szervezeti keretében



Megváltozott szerepkörben

• Névváltozás (2012): „Távoktatás” helyett „e-Learning”

• „Tananyag-gyár” helyett tanácsadói, támogatói, szolgáltatói szerep a 
domináns – a könyvtárosok hagyományosan rendelkeznek az ehhez 
szükséges kompetenciákkal és attitűdökkel, hitelesen tudják 
közvetíteni az oktatási innováció lehetőségeit,

• A Könyvtár szervezeti keretein belül is egy dinamikusabb működési  
modell fokozatos kialakítása vette kezdetét (2016): a felsőoktatási 
intézményekre jellemző hierarchikus, divízionális szervezeten belül 
részlegesen mátrix-szervezeti működési modell kialakításával.  
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Ilyen volt – és az ábrából készült animáció

A MinSE projekt DEMO kurzusában (Material Selection, Lesson 3, 3.2.2. fejezet):
http://i2agora.odl.uni-miskolc.hu/minse/mod/scorm/player.php?a=98&currentorg=ORG-
E19C83100006AA78DE7080572530F67C&scoid=1293
(Belépés vendégként! )

http://i2agora.odl.uni-miskolc.hu/minse/mod/scorm/player.php?a=98&currentorg=ORG-E19C83100006AA78DE7080572530F67C&scoid=1293

